BAB V
PENUTUP

Sebuah perusahaan agar dikenal khalayak banyak tentu memerlukan
sebuah promosi. Belakangan ini promosi yang berkembang lebih menggunakan
teknologi dan modern dalam penyajiannya. Salah satu bentuk promosi untuk
mengenalkan perusahaan adalah website. Pada kesempatan ini telah dibahas
perancangan promosi visual Jogja Town Kennel menggunakan media online.
Online media disini khususnya website dan media-media pendukung lainnya.
Kesimpulan yang didapat pada perancangan kali ini akan dibahas berikut
dibawah.
A. Kesimpulan
Perancangan komunikasi visual promosi ini menghasilkan beberapa
kesimpulan. Kesimpulan yang didapat berdasarkan perancangan promosi
mulai dari latar belakang masalah hingga pemecahan masalah. Adapun
kesimpulan yang didapat dalam perancangan tugas akhir ini adalah:
1. Sebuah promosi terhadap suatu perusahaan sangatalah diperlukan untuk
mengenalkan perusahaan tersebut ke khalayak umum.
2. Perancangan

promosi

terhadap

Jogja

Town

Kennel

ini

harus

mempertimbangkan beberapa aspek agar tujuan dari promosi ni sukses.
Untuk mencapai promosi yang baik maka diperlukan beberapa media dan
semua media tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya.
3. Pemakaian media yang terkini merupakan solusi yang efektif untuk
mempromosikan sebuah perusahaan, dalam hal ini Jogja Town Kennel
menggunakan website sebagai media utama dan jajaring sosial sebagai
media pendukung utama serta media-media pendukung yang lain.
4. Penggunaan website tidak akan efektif jika orang tidak mengenal website
tersebut, oleh karena itu website yang dibuat sendiri harus dipromosikan.
Pada kesempatan kali ini promosi website menggunakan media sosial
seperti face book, twitter, dan lain-lain serta juga menggunakan media
cetak seperti kaos, tas, dan lain sebagainya.
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5. Perancangan komunikasi visual harus menarik dan mampu dipahami oleh
target audience. Karena itu strategi visual yang digunakan dalam
perancangan media menggunakan jenis ilustrasi semi realis dan juga
ditambah dengan foto. Hal ini menimbang juga selera para penggemar
anjing dan pasar yang ada.
B. Saran
Promosi ini adalah langkah awal dalam mengembangkan sebuah
usaha. Dalam hal ini Jogja Town Kennel yang ingin mengenalkan bentuk
usahanya ke khlayak umum. Untuk mencapai kesuksesan dalam berpromosi
maka harus ada kesinambungan.
1. Perancang desain harus memahami materi yang diangkat dalam
perancangan. Sebab pemahaman materi penting agar informasi yang
dirancang desainer tidak salah ataupun melenceng dari yang dikehendaki
oleh pihak pemesan desain. Pemahaman materi juga turut membantu
penciptaan ide kreatif yang akan disalurkan desainer lewat berbagai media
komunikasi visual.
2. Desain Komunikasi Visual mencakup berbagai pemahaman ilmu yang
luas. Bukan hanya menciptakan visual yang bagus dan menarik saja,
namun juga harus menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien.
Efektif artinya materi komunikasi dapat dipahami oleh target audience,
efisien artinya tidak menghamburkan waktu maupun biaya yang tidak
perlu dalam perancangan dan eksekusi desain. Karena itu memperdalam
berbagai ilmu seperti strategi komunikasi, perencanaan media, ilmu
pemasaran adalah sebuah keharusan bagi desainer.
3. Pengetahuan, teknologi, dan kebiasaan masyarakat terus berkembang dari
waktu ke waktu. Karena itu seorang desainer dituntut untuk selalu peka
terhadap perubahan. Dengan peka terhadap perubahan, maka desainer
dapat menetukan media dan konsep komunikasi kreatif yang sesuai
sehingga berhasil dalam menciptakan pemecahan masalah.
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4. Dalam perancangan promosi ini masih sangatlah awal karena informasi
dari perusahaan tiap saat akan bertambah dan berkembang. Oleh karena itu
update informasi/ pembaruan isi konten harus sering dilakukan.
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